
2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم االجتماع والديمغرافيا 

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020

 المرحلة األولى من السبت 2021/04/24 إلى الخميس 2021/05/06 

   والمرحلة الثانية من السبت 29 ماي 2021 إلى الخميس 17 جوان 2021

    05.  04.  03.  02.    01األفواج:                                                                                علم االجتماع  الثالثةالسنة 

61 --- 71  51 --- 61  14 -- 15  13 ----- 14  12 ---- 13  11 --- 12  10 ------ 11  9 ------- 10  8 ------ 9 تاليـوم/ التوقي   
   تحقيق ميداني    

توميأ.    

03مد    مح  

رة سوسيولوجية الهج
نويأ.      

80مد    مح  

 لغة أجنبية
طيطمأ.   

80مد:   تط  

      
 السبــــت

 
 علم اجتماع المؤس

 أ. طبيش

80مد:   مح تط  

 المخدرات والمجتمع
جاللأ.   

80مد:     مح تط  

المشروع     
 الشخصي

ضريفأ.   

03مد:   تط  

   
 األحــــــــد

 

علم االجتماع        
 وقضايا الوطن ع

خوانيأ.   

80مد:    مح تط  

علم االجتماع 
 المخاطر
 أ. نويصر

80مد:   مح تط  

سوسيولوجية 
 الرابط االجتماعي

 أ. دريس

80مد:     مح تط  

 
 االثنــــــين

 

   تحقيق ميداني   
توميأ.    

03مد    مح  

رة سوسيولوجية الهج
نويأ.      

80مد    مح  

 لغة أجنبية
 أ. طيطم

80مد:   تط  

     
 الثـــــالثاء

 
 علم اجتماع المؤس

 أ. طبيش

80مد:   مح تط  

 المخدرات والمجتمع
جاللأ.   

80مد:     مح تط  

المشروع     
 الشخصي

ضريفأ.   

03مد:   تط  

   
 األربــــعاء

 

علم االجتماع        
 وقضايا الوطن ع

خوانيأ.   

80مد:    مح تط  

علم االجتماع 
 المخاطر
 أ. نويصر

80مد:   مح تط  

سوسيولوجية 
 الرابط االجتماعي

خرشيأ.   

80مد:     مح تط  

 
لخميــــسا  

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم االجتماع والديمغرافيا 

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020

 المرحلة األولى من السبت 2021/04/24 إلى الخميس 2021/05/06  

  والمرحلة الثانية من السبت 29 ماي 2021 إلى الخميس 17 جوان 2021

    10.  09.  08.  07.    60األفواج:                                                                                                                    علم االجتماع  الثالثةالسنة 

61 --- 71  51 --- 61  14 -- 15  13 ----- 14  12 ---- 13  11 - 12  10 ------ 11  9 ------- 10  8 ------ 9 تاليـوم/ التوقي   
 المشروع الشخصي   

ضريفأ.   

40مد:   تط  

 لغة أجنبية
طيطمأ.   

60مد:   تط  

رة سوسيولوجية الهج
نويأ.      

60مد    مح  

     
 السبــــت

 
المخدرات 
 والمجتمع

جاللأ.   

60مد:     مح تط  

 علم اجتماع المؤس
 أ. طبيش

60مد:   مح تط  

تحقيق ميداني        
توميأ.      

40مد    مح  

   
 األحــــــــد

 

علم االجتماع        
 المخاطر
 أ. نويصر

60مد:   مح تط  

سوسيولوجية 
 الرابط االجتماعي

 أ. دريس

60مد:     مح تط  

علم االجتماع 
 وقضايا الوطن ع

كوسةأ.   

60مد:    مح تط  

 
 االثنــــــين

 

 المشروع الشخصي   
ضريفأ.   

40مد:   تط  

 لغة أجنبية
طيطمأ.   

60مد:   تط  

رة سوسيولوجية الهج
نويأ.      

60مد    مح  

     
 الثـــــالثاء

 
المخدرات 
 والمجتمع

جاللأ.   

60مد:     مح تط  

 علم اجتماع المؤس
 أ. طبيش

60مد:   مح تط  

   تحقيق ميداني     
توميأ.       

40مد    مح  

   
 األربــــعاء

 

علم االجتماع        
 المخاطر
 أ. نويصر

60مد:   مح تط  

سوسيولوجية 
 الرابط االجتماعي

خرشيأ.   

60مد:     مح تط  

علم االجتماع 
 وقضايا الوطن ع

كوسةأ.   

60مد:    مح تط  

 
لخميــــسا  

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم االجتماع والديمغرافيا 

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020

 المرحلة األولى من السبت 2021/04/24 إلى الخميس 2021/05/06 

   والمرحلة الثانية من السبت 29 ماي 2021 إلى الخميس 17 جوان 2021 

      10األفواج:                                                                                                                          ديمغرافيا  الثالثةالسنة 

61 --- 71  51 --- 61  14 -- 15  13 ----- 14  12 ---- 13  11 --- 12  10 ------ 11  9 ------- 10  8 ----- 9 تاليـوم/ التوقي   
 اإلسقاطات الديمغرافية    

 أ. لطرش
39مح تط  ق:  

ةاإلسقاطات الديمغرافي  
 أ. لطرش
39مح تط  ق:  

 لغة أجنبية 
 أ. عباوي 

39ق:    تط  

 لغة أجنبية 
 أ. عباوي 

39تط   ق:   

 السبــــت 

 

الجريمةديمغرافية         
 أ. دودو

93:قمح تط     

الجريمةديمغرافية   
 أ. دودو

93:قمح تط     

  
 األحــــــــد

 
          

 االثنــــــين

 
ةتقويم المعطيات الناقص     

فودادأ.   
39مح تط ق:  

ةتقويم المعطيات الناقص  
فودادأ.   

39مح تط ق:  

التشيخ والعالقات  
 بين األجيال
 أ. عبدالعزيز

39مح تط   ق:  

جيالالتشيخ والعالقات بين األ  
 أ. عبدالعزيز
39مح تط   ق:  

  
 الثـــــالثاء

 

 السكان والبيئة    
دودوأ.   

93:قمح     

 السكان والبيئة
دودوأ.   

93:قمح     

 التدريب على األعمال
 الميداينة

....أ.   
93:قتط      مح  

التدريب على األعمال 
 الميداينة

....أ.   
93:قمح تط       

  
 األربــــعاء

 

 مخاطر المخدرات   
 أ. مهداوي

93:قمح       

 مخاطر المخدرات
 أ. مهداوي

93:قمح       

 منهجية البحث 
مجدوبأ.   

93مح  ق   

 منهجية البحث
مجدوبأ.   

93:قمح     

  
لخميــــسا  

 

 



2دباغين سطيف جامعة محمد لمين  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم االجتماع والديمغرافيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020

 المرحلة األولى من السبت 2021/04/24 إلى الخميس 2021/05/06 

        والمرحلة الثانية من السبت 29 ماي 2021 إلى الخميس 17 جوان 2021

    10الفوج:                                                                                                                ديمغرافيا 1السنة األولى        ماســـتر

61 ----- 71  15 ----- 16  14 ----- 15  13 -- 14  12 --- 13  11 -- 12  10 --- 11  9 ----- 10  8 ----- 9 تالتوقياليـوم/   
ي التحليل الديمغراف    

 المعمق
فودادأ.   

90: ق     مح. تط  

ي أ التحليل الديمغراف
 المعمق

فودادأ.   

90: ق    مح. تط  

 الخدمة االجتماعية
مهداوي أ.   

90: ق    مح  

 الخدمة االجتماعية
مهداوي أ.   

90: ق    مح  

 

 
 

 السبــــت

 

 فرنسية    
عباوي أ.   

09: ق    تط  

 فرنسية
عباوي أ.   

09: ق    تط  

 علم األوبئة
زرارقةأ.   

09: ق    مح. تط  

 علم األوبئة
زرارقةأ.   

09: ق    مح. تط  

  
 األحــــــــد

 

ة م.إلى تكنولوجي   
 اإلعالم واالتصال

غرافأ.   

90: ق    مح  

م.إلى تكنولوجية 
 اإلعالم واالتصال

غرافأ.   

90: ق    مح  

 اإلحصاء الحيوي
عبدالعزيزأ.   

90: ق    مح. تط  

 اإلحصاء الحيوي
عبدالعزيزأ.   

90: ق    مح. تط  

   
 االثنــــــين

 

 صحة السكان   
دودوأ.   

90: ق    مح. تط  

 صحة السكان
دودوأ.   

90: ق    مح. تط  

    

 
 

 الثـــــالثاء

 

ةالتوقعات الديمغرافي       
طواهريأ.   

09: ق مح. تط  

ةالتوقعات الديمغرافي  
طواهريأ.   

09: مح. تط ق  

   
 األربــــعاء

 

 منهجية البحث     
مجدوبأ.   

90: ق   مح. تط  

 منهجية البحث
مجدوبأ.   

90: ق   مح. تط  

   
لخميــــسا  

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

والديمغرافيا                            قسم علم االجتماع   

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020

 المرحلة األولى من السبت 2021/04/24 إلى الخميس 2021/05/06  

       والمرحلة الثانية من السبت 29 ماي 2021 إلى الخميس 17 جوان 2021

    02.  01الفوج:                                                                                                 علم اجتماع التربية 1السنة األولى        ماســـتر

61 ----- 71  15 ----- 16  14 ----- 15  13 --- 14  12 --- 13  11 - 12  10 --- 11  9 ----- 10  8 ------ 9 تالتوقياليـوم/   
قسوسيولوجية اإلخفا  

حمادوشأ.   

08مح. تط مد:   

قسوسيولوجية اإلخفا  
حمادوشأ.   

08مح. تط مد:   

لتكنولوجية االتصا  
شاشةأ.   

08مح. تط  مد:   

      

 
 

 السبــــت

 

فلسفة التربية ع    
 أ. نوي

08مح. تط  مد:   

 فلسفة التربية   
 أ. نوي

80مح. تط   مد:   

 لغة أجنبية
 أ. أمقران  

08مد: تط    

 لغة أجنبية
 أ. أمقران 

08مد:   تط  

 
 األحــــــــد

 

النظريات    
 السوسيولوجية

 أ. خواني

08مح. تط مد:   

النظريات 
 السوسيولوجية

 أ. خواني

08مح. تط  مد:   

     
 االثنــــــين

 

 منهجية البحث
 أ. بوقشور

08مح. تط مد:   

 منهجية البحث
 أ. بوقشور  

08مح. تط مد:   

لتكنولوجية االتصا  
شاشةأ.   

08مد:   مح. تط  

      

 
 

 الثـــــالثاء

 

 التقويم التربوي  
 أ. حرودي

08مح. تط  مد:   

 التقويم التربوي   
 أ. حرودي

08مح. تط  مد:   

 سوسيولوجية
 المؤسسة

حمادوشأ.   

08مح. تط مد:   

سوسيولوجية 
 المؤسسة

حمادوشأ.   

08مح. تط مد:   

 
 األربــــعاء

 

ياإلحصاء التربو     
 أ. كوسة ب

08مد:   مح. تط  

 اإلحصاء التربوي
 أ. كوسة ب

08مح. تط  مد:   

     
لخميــــسا  

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم االجتماع والديمغرافيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020

 المرحلة األولى من السبت 2021/04/24 إلى الخميس 2021/05/06 

        والمرحلة الثانية من السبت 29 ماي 2021 إلى الخميس 17 جوان 2021

    02.  01الفوج:                                                                                 علم االجتماع التنظيم والعمل 1السنة األولى        ماســـتر

61 ----- 71  15 ----- 16  14 ----- 15  13 --- 14  12 -- 13  11 -- 12  10 --- 11  9 ----- 10  8 ------ 9 تالتوقياليـوم/   

يالتطبيقاإلحصاء   
 أ. كوسة ب

30: ق   مح. تط  

ياإلحصاء التطبيق  
 أ. كوسة ب

03مح. تط ق:   

       

 
 

 السبــــت

 

سوسيولوجيا       
 الحركات العمالية

دريسأ.   

30: قمح. تط     

نماذج تنموية 
 في العالم

براهميةأ.   

03مح     ق:   

ي نماذج تنموية ف
 العالم

براهميةأ.   

03مح     ق:   

 
 األحــــــــد

 

القيادة واالتصال   
 المؤسساتي

حروديأ.   

03مح. تط     ق:   

القيادة واالتصال 
 المؤسساتي

حروديأ.   

03. تط     ق: مح  

 منهجية البحث
 أ. لولو

03مح. تط  ق:   

 منهجية البحث
 أ. لولو

03مح. تط  ق:   

    
 االثنــــــين

 

 لغة أجنبية
 أ. خرشي 

03تط     ق  

 لغة أجنبية
 أ. خرشي 

03تط     ق  

       

 
 

 الثـــــالثاء

 

سوسيولوجيا       
 الحركات العمالية

دريسأ.   

03مح. تط   ق:   

 الحديث التظيم
 للمؤسسة

كتافأ.   

03مح. تط  ق:  

التظيم الحديث 
 للمؤسسة

كتافأ.   

03مح. تط  ق:   

 
 األربــــعاء

 

سوسيولوجية   
 المخاطر الصناعية

 أ. بوطة

03مح. تط    ق:   

ر سوسيولوجية المخاط
 الصناعية
 أ. بوطة

03مح. تط    ق:   

 األرغونوميا
درويشأ.   

03مح. تط    ق   

 األرغونوميا
درويشأ.   

03مح. تط    ق   

    
لخميــــسا  

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم االجتماع والديمغرافيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020

 المرحلة األولى من السبت 2021/04/24 إلى الخميس 2021/05/06 

   والمرحلة الثانية من السبت 29 ماي 2021 إلى الخميس 17 جوان 2021

    10الفوج:                                                                                                  علم االجتماع الحضري 1السنة األولى        ماســـتر

61 ----- 71  15 ----- 16  14 ----- 15  13 --- 14  12 --- 13  11 -- 12  10 --- 11  9 ----- 10  8 ------ 9 تالتوقياليـوم/   
 اقتصاد حضري  

شويشي أ.   

88: ق     مح  

 اقتصاد حضري
شويشي أ.   

88: ق     مح  

 لغة أجنبية
حمادوش أ.   

88: ق         تط  

 لغة أجنبية
حمادوش أ.   

88: ق    تط  

   

 
 

 السبــــت

 

 سياسات المدن  
هارونأ.   

88: ق    مح. تط  

المدنسياسات   
هارونأ.   

88: ق    مح. تط  

ةايكولوجية حضري  
لعلوي أ.  

88: ق     تط  

ايكولوجية 
 حضرية

لعلوي أ.  

88: ق     تط  

    
 األحــــــــد

 

 منهجية البحث  
أمقرانأ.   

88: ق     مح. تط  

 منهجية البحث
أمقرانأ.   

88: ق     مح. تط  

 الظاهرة الحضرية
قرشوشأ.   

88: قمح       

 الظاهرة الحضرية
قرشوشأ.   

88: ق    مح. تط  

    
 االثنــــــين

 

 إعالم آلي  
يعلى أ.   

88: ق     تط  

 إعالم آلي
يعلى أ.   

88: ق     تط  

 تربص ميداني
لعلوي          أ. 

88: ق     تط  

 تربص ميداني
لعلوي          أ. 

88: ق     تط  

   

 
 

 الثـــــالثاء

 

ةالمشكالت الحضري   
بن سباعأ.   

88: قمح       

ةالمشكالت الحضري  
بن سباعأ.   

  88:ق  مح. تط

ات تحليل نقدي للنظري
األساسية في 
 ع.االجتماع

رشيديأ.   

88: ق     . تطمح  

يات تحليل نقدي للنظر
األساسية في 
 ع.االجتماع

رشيديأ.   

88: ق     مح. تط  

     
 األربــــعاء

 

          
لخميــــسا  

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم االجتماع والديمغرافيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020

 المرحلة األولى من السبت 2021/04/24 إلى الخميس 2021/05/06  

       والمرحلة الثانية من السبت 29 ماي 2021 إلى الخميس 17 جوان 2021

    10الفوج:                                                                                             علم اجتماع االتصال 1ماســـترالسنة األولى        

15 - 16  14 -- 15  13 --- 14  12 --- 13  11 - 12  10 -- 11  9 -- 10  8 ---- 9 تالتوقياليـوم/   
الالوظيفة االجتماعية لوسائل االتص    

 أ. عيشور

87مح. تط    ق:   

 الوظيفة االجتماعية لوسائل
 االتصال

عيشورأ.   

87مح. تط    ق:   

 لغة أجنبية 
  حمادوشأ. 

87تط     ق:   

 لغة أجنبية
حمادوشأ.   

87تط     ق:   

 

 
 

 السبــــت

 

 السيميولوجيا  
 أ. نواري

87مح. تط     ق:   

 السيميولوجيا
 أ. نواري

87مح. تط     ق:   

تصال والفضاء اال
 العمومي

غزالي محمدأ.   

87مح. تط     ق:   

يوالفضاء العموم تصالاال  
غزالي محمدأ.   

87مح. تط     ق:   

   
 األحــــــــد

 

 االتصال والتنشئة االجتماعية  
 أ. عيسات

87مح. تط     ق:   

يةاالتصال والتنشئة االجتماع  
 أ. عيسات

87مح. تط     ق:   

 علم النفس االجتماعي
  زرارقةأ. 

87مح     ق:   

 علم النفس االجتماعي
زرارقةأ.   

87ق:      مح  

   
 االثنــــــين

 

 اقتصاديات اإلعالم واالتصال  
شاشةأ.   

87مح. تط    ق:   

 اقتصاديات اإلعالم واالتصال
شاشةأ.   

87مح. تط    ق:   

 برمجيات المعالجة
 أ. يعلى 
87تط     ق:   

اتالمعالجة الرقمية للمعطي  
 أ. يعلى 
87تط     ق:   

   
 الثـــــالثاء

 

العالمية الراهنة القضايا    
طبيشأ.   

87مح. تط   ق:   

 القضايا العالمية الراهنة
طبيشأ.   

87مح. تط   ق:   

التحليل السوسيولو 
 لإلعالم

ابراهيم يحياويأ.   

87مح. تط     ق:   

عالمالتحليل السوسيولو لإل  
ابراهيم يحياويأ.   

87مح. تط     ق:   

   
 األربــــعاء

 

لخميــــسا          

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم االجتماع والديمغرافيا                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020

 المرحلة األولى من السبت 2021/04/24 إلى الخميس 2021/05/06 

   والمرحلة الثانية من السبت 29 ماي 2021 إلى الخميس 17 جوان 2021

    10الفوج:                                                                                 علم االجتماع الثقافي 1ماســـترالسنة األولى        

61 -- 71  15 -- 16  14 ----- 15  13 -- 14  12 -- 13  11 -- 12  10 --- 11  9 ----- 10  8 --- 9 تالتوقياليـوم/   
 إحصاء وصفي    

 أ. حامي

86مح     ق:   

 إحصاء وصفي
 أ. حامي

86مح     ق:   

 مصطلحات ثقافية
 أ. عاشوري 

86مح     ق:   

 مصطلحات ثقافية
 أ. عاشوري 

86مح     ق:   

  
 السبــــت

 

 ع.اجتماع ثقافة     
          أ. شبيطة    

86ق:  مح. تط  

 ع.اجتماع ثقافة
         شبيطة     أ. 
86ق:    مح. تط  

 نظريات ع.اج ثقافي
 أ. فياللي

86مح. تط     ق:   

  نظريات علج الثقافي
             أ.فياللي 

86ق:   مح. تط   

  
 األحــــــــد

 

 م.ع.اجتماع القافي   
 أ. قربوع

86مح. تط ق:  

 م.ع.اجتماع القافي
 أ. قربوع

86مح. تط ق:  

ةالصناعات الثقافي  
كوسة نأ.   

86ق:      مح. تط  

 الصناعات الثقافية
 أ. كوسة ن

86ق:    مح. تط  

   
 االثنــــــين

 

 منهجية البحث    
             قربوع أ .

86ق:   مح. تط      

 منهجية البحث 
               قربوع أ .

86ق:    مح. تط    

 تحليل البيانات 
 أ. يعلى 

86مح     ق:   

 تحليل البيانات
 أ. يعلى 

86مح     ق:    

  
 الثـــــالثاء

 

 فرنسية  
  أ. عباوي  

86مح   ق:   

 فرنسية
          أ. عباوي 

86مح     ق:   

الت الثقافة المعاصرة والمشك  
 االجتماعية
 أ. كيرور

86مح. تط    ق:   

الثقافة المعاصرة 
ةوالمشكالت االجتماعي  

 أ. كيرور

86مح. تط    ق:   

  
 األربــــعاء

 

لخميــــسا           

 

             



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم االجتماع والديمغرافيا 

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020

 المرحلة األولى من السبت 2021/04/24 إلى الخميس 2021/05/06  

  والمرحلة الثانية من السبت 29 ماي 2021 إلى الخميس 17 جوان 2021

      10األفواج:                                                                                                  ديمغرافيا 2ماســـتر        ثانيةالسنة ال

51 - 61  14 --- 15  13 ----- 14  12 ---- 13  11 -- 12  10 --- 11  9 ------ 10  8 ----- 9 تاليـوم/ التوقي   
 السبــــت        

 

 الملتقيات     
....أ.   

84 ق    مح  

 الملتقيات
....أ.   

84 ق    مح  

  
 األحــــــــد

 

         
 االثنــــــين

 

         
 الثـــــالثاء

 

         
 األربــــعاء

 

         
لخميــــسا  

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم االجتماع والديمغرافيا 

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020

 المرحلة األولى من السبت 2021/04/24 إلى الخميس 2021/05/06 

   والمرحلة الثانية من السبت 29 ماي 2021 إلى الخميس 17 جوان 2021

      10األفواج:                                                                                 علم اجتماع التربية 2ماســـتر        ثانيةالسنة ال

61 --- 71  51 --- 61  14 --- 15  13 ----- 14  12 ---- 13  11 --- 12  10 ------ 11  9 ------- 10  8 ------ 9 تاليـوم/ التوقي   
 السبــــت         

 الملتقيات      
بوقشورأ.   

85 ق    مح  

 الملتقيات
بوقشورأ.   

85 ق    مح  

  
 األحــــــــد

 

          
 االثنــــــين

 

          
 الثـــــالثاء

 

          
 األربــــعاء

 

          
لخميــــسا  

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم االجتماع والديمغرافيا 

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020

 المرحلة األولى من السبت 2021/04/24 إلى الخميس 2021/05/06

    والمرحلة الثانية من السبت 29 ماي 2021 إلى الخميس 17 جوان 2021

      10األفواج:                                                                     علم االجتماع التنظيم والعمل 2ماســـتر        ثانيةالسنة ال

61 --- 71  51 --- 61  14 --- 15  13 ----- 14  12 ---- 13  11 --- 12  10 ------ 11  9 ------ 10  8 ------ 9 تالتوقياليـوم/    
 السبــــت         

 الملتقيات     
غزالي عادلأ.   

86 ق    مح  

 الملتقيات
غزالي عادلأ.   

86 ق    مح  

   
 األحــــــــد

 

          
 االثنــــــين

 

          
 الثـــــالثاء

 

          
 األربــــعاء

 

          
لخميــــسا  

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم االجتماع والديمغرافيا 

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020

 المرحلة األولى من السبت 2021/04/24 إلى الخميس 2021/05/06 

   والمرحلة الثانية من السبت 29 ماي 2021 إلى الخميس 17 جوان 2021

      10األفواج:                                                                                 علم االجتماع الحضري 2ماســـتر        ثانيةالسنة ال

61 --- 71  51 --- 61  14 --- 15  13 ----- 14  12 ---- 13  11 --- 12  10 ----- 11  9 ---- 10  8 ------ 9 اليـوم/  
 التوقيت

 السبــــت         

          
 األحــــــــد

 

 الملتقيات     
مهور باشاأ.   

86 ق    مح  

 الملتقيات
مهور باشاأ.   

86 ق    مح  

   
 االثنــــــين

 

          
 الثـــــالثاء

 

          
 األربــــعاء

 

          
لخميــــسا  

 

          

          

          



2دباغين سطيف جامعة محمد لمين  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم االجتماع والديمغرافيا 

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020

 المرحلة األولى من السبت 2021/04/24 إلى الخميس 2021/05/06 

   والمرحلة الثانية من السبت 29 ماي 2021 إلى الخميس 17 جوان 2021

      10األفواج:                                                                                 علم اجتماع االتصال 2ماســـتر        ثانيةالسنة ال

61 --- 71  51 --- 61  14 --- 15  13 ----- 14  12 ---- 13  11 --- 12  10 ------ 11  9 -- 10  8 -- 9 تاليـوم/ التوقي   
 السبــــت         

          
 األحــــــــد

 

 الملتقيات     
نواريأ.   

85 ق    مح  

 الملتقيات
نواريأ.   

85 ق    مح  

   
 االثنــــــين

 

          
 الثـــــالثاء

 

          
 األربــــعاء

 

          
لخميــــسا  

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علم االجتماع والديمغرافيا 

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020

 المرحلة األولى من السبت 2021/04/24 إلى الخميس 2021/05/06  

  والمرحلة الثانية من السبت 29 ماي 2021 إلى الخميس 17 جوان 2021

      10األفواج:                                                                                 علم االجتماع الثقافي 2ماســـتر        ثانيةالسنة ال

61 --- 71  51 --- 61  14 --- 15  13 ----- 14  12 ---- 13  11 --- 12  10 --- 11  9 ----- 10  8 -- 9  اليـوم/ التوقيت 
 السبــــت         

          
 األحــــــــد

 

 الملتقيات     
كوسة نأ.   

84 ق    مح  

 الملتقيات
كوسة نأ.   

84 ق    مح  

   
 االثنــــــين

 

          
 الثـــــالثاء

 

          
 األربــــعاء

 

          
لخميــــسا  

 

  


